Основна школа „Алекса Шантић“
Ул. Краља Петра Првогбр. 9; 11000 Београд
Датум: 30.03.2018. год.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 06
По јавној набавци број 1/18– Набавка намештаја
П-питање
O-одговор

П1: Молимо Вас да нам појасните захтеве конкурсне документације на страни 12, у обрасцу
ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА, КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, где наводите „уписати назив произвођача добра које се нуди
у понуди и чији је узорак достављен“
За која добра која су предмет јавне набавке се достављају узорци и када се достављају?
O1: Приликом израде конкурсне документације, Комисија је планирала да тражи узорке, али је у
међувремену одустала. У питању је техничка грешка, те ће Конкурсна документација у складу са
наведеним бити измењена.
___________________________________________________________________________________
П2: На страни 18 конкурсне документације у делу Додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке и начин њиховог доказивања, тачка 2.4) наводите „Уз или у самој понуди је потребно
доставити важеће исправе атесте – потврде о квалитту издате од надлежног органа
акредитованог за вршење контроле квалитета, којим се потврђује да тражени намештај
задовољава домаће стандарде за предметне производе“
Да ли се атести достављају за сва добра која су предмет јавне набавке, као и обзиром да сте ове
захтеве додали у последњој измени конкурсне документације, а рок за достављање понуда
продужили за само 8 дана, како је могуће израдити узорке за сва добра која су предмет набавке
О2: Атести се достављају за следећа добра из техничке спецификације: 2. - Школска клупа
двосед; 3. - школска столица и 7. - тапацирана столица за наставника.
_________________________________________________________________________________
П3: На страни 19 конкурсне документације у делу додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке и начин њиховог доказивања, тачка 3.2) захтевате „Достављене копије наведених
(успостављен систем управљања заштитом животне средине → SRPS ISO 14001:2015*); FSCCOC – ланац одговорности); (успостављен систем управљања и безбедношћу на раду → OHSAS

18001:2007*), (успостављен систем управљања енергијом → ISO 50001); (успостављен систем
менаџмента безбедношћу информација → ISO 27000) и (успостављен систем управљањем
континуитетом пословања → ISO 22301), важећих (у моменту отварања понуда) сертификата
издатих од стране домаћих или страних сертификацијских тела/сертификацијских кућа из којих
се може утврдити важење истих“. Занимљиво је да захтевате да понуђач има сертификате за
уведене „егзотичне“ системе менаџмента као што су ISO 50001 и ISO 22301, а не захтевате
сертификат за основни систем менаџмента квалитетом ISO 9001. С обзиром да није било
никаквих промена у захтеваним техничким спецификацијама добара, а у првој верзији конкурнсе
документације нису захтевани никакви додатни услови за учешће у поступку јавне набавке
(изузев пословног капацитета – да понуђач у претходних пет година (2013/14/15/16/17) има
закључене и реализоване уговоре са купцима који за предмет имају набавку (купопродају)
предметних добара (школског намештаја у укупној вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВа), а да су накнадно додати захтеви за узорке, атесте и горе наведене сертификате, као и услови
за поседовање специфичних машина у сл, доводите на су у сумњу да фаворизујете одређеног
одређеног понуђача, што је супротно члану 10. Закона о јавним набавкама који гласи:
Начело обезбеђивање конкуренције
члан 10.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког
поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и
критеријума.
О3: Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
__________________________________________________________________________________
П4: У оквиру захтева за финансијски капацитет на страни 16 захтева се Извештај о бонитету –
образац БОН – ЈН за претходну обрачунску годину (2017. годину), издат од Агенције за
привредне регистре. Као доказ да понуђач у претходној обрачунској години (2017. година) није
исказао губитак у пословању.
Молимо Вас за објашњење јер се БОН – ЈН издаје искључво за последње 3 обрачунске године, а
2017. година може бити укључена тек након 30.06.2018. када истиче рок за предају редовних
финансијских извештаја за 2017. годину.
О4: Наручилац је у претходно објављеној измењеној Конкурсној документаији већ навео да ће се
прихватити Статистички извештај за 2017. годину.
___________________________________________________________________________________
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